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Z Á P I S  č.  9 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Klatov konaného dne 
28.01.2020 v 19:00 hodin v refektáři jezuitské koleje 

v Klatovech 
 

 
 
 
Přítomno: 25 členů ZM (v 19:10 h se dostavil Mgr. Pleticha, v 19:15 h p. Fiala) 
 
 
 
Omluveni: JUDr. Štancl, MUDr. Jelínek 
 
 
 
Přítomno občanů: 31 

 
 
 

Program:  
Zahájení jednání Zastupitelstva města Klatov  
1) Kontrola plnění usnesení  
2) Návrhy na majetkoprávní úkony 

3) Rozpočtové opatření č. 1/2020 a dotace pro SK Klatovy 1898, z.s. 
4) Projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Klatovy 

5) Navýšení vkladu města ve společnosti Lesy města Klatov, s.r.o.  
6) Odměňování neuvolněných zastupitelů 

7) Návrh vyhlášky č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Klatovy pro školní rok 2020/2021 

8) Zprávy vedení města 

9) Diskuse  

10) Usnesení a závěr 
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ZAHÁJENÍ  JEDNÁNÍ 
 
Jednání Zastupitelstva města Klatov zahájil a jednání řídil starosta města                    
Mgr. Rudolf Salvetr, který konstatoval, že jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 
22.01.2020 ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné ve všech bodech 
jednání, neboť při zahájení jednání je přítomno 23 členů zastupitelstva města.  
 
Pan starosta vyzval ověřovatele minulého zápisu, aby se k zápisu vyjádřili:                        
MUDr. Janek i p. Šafránek zápis podepsali a souhlasí. 
 
Novými ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: MUDr. Kuneš a Ing. Votípka. 
 
Hlasování – MUDr. Kuneš: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – MUDr. Kuneš byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
Hlasování – Ing. Votípka: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Ing. Votípka byl zvolen ověřovatelem zápisu. 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Kristová, RNDr. Haviar, 
Ph.D., Bc. Strolený. 
 
Hlasování – Ing. Kristová: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Ing. Kristová byla zvolena členkou návrhové komise. 
 
Hlasování – RNDr. Haviar, Ph.D.: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel 
hlasování – RNDr. Haviar, Ph.D., byl zvolen členem návrhové komise. 
 
Hlasování – Bc. Strolený: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování 
– Bc. Strolený byl zvolen členem návrhové komise. 
 
V tuto chvíli se dostavil Mgr. Pleticha – počet zastupitelů se zvýšil na 24. 
 
Pan starosta seznámil přítomné se způsobem jednání a konstatoval, že se bude 
diskutovat o každém bodu zvlášť, jak to bývá obvyklé, týká se i veřejnosti po 
ukončení diskuse zastupitelů.  
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM, 1 člen se zdržel hlasování - způsob 
jednání byl schválen. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. V programu budou dvě změny: bod 
5 bude předsunut před bod 3 a projednáme žádost Fondu ohrožených dětí              
o finanční příspěvek. Dal o programu hlasovat. 
Hlasování: pro se vyslovilo 24 členů ZM - program jednání byl schválen. 
 
V tuto chvíli se dostavil p. Fiala – počet zastupitelů se zvýšil na 25. 
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1.  KONTROLA  PLNĚNÍ  USNESENÍ  
 
S kontrolou plnění usnesení z 8. zasedání ZM, konaného dne 10.12.2019, seznámil 
pan starosta. Písemné vypracování kontroly plnění je nedílnou součástí tohoto 
zápisu.  
 
Pan starosta podal informaci o dotaci na protipovodňová opatření v Lubech a na 
Mochtínském potoce. 
 
Prezentace hlasovacího zařízení – Ing. Klemsa. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM - zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání ZM.  
 
 
2. NÁVRHY  NA  MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Část A 
Majetkoprávní úkony č. 1 až 9, jejichž záměr schválilo zastupitelstvo města 
10.12.2019, byly zveřejněny ve dnech 17.12.2019 až 03.01.2020 a nebyly k nim 
doručeny námitky. 
Úkon č. 8 byl zveřejněn ve dnech 02.01.2020 až 20.01.2020 – jedná se o upřesnění 
UZM z 22.10.2019. 
 
Pan starosta – upozornil bych na bod 9 – vzhledem k nejasnosti v geometrických 
plánech bude sem tento bod navrácen na jedno z dalších jednání, po upřesnění 
s katastrálním úřadem. 
 
Hlasování – úkony č. 1 až 9 : pro se vyslovilo 25 členů ZM – úkony č. 1 až 9 byly 
schváleny.  
 
 
Část B: záměry majetkoprávních úkonů 
1) Prodej pozemku pod stavbou (Domažlická ulice) 
 k.ú. Klatovy – stp.č. 300, žadatel: Arcona Capital Central European Properties, 

a.s., Politických vězňů 912/10, Praha 1, výměra  - zastavěná plocha 1 841 m2. 
Cena dle znaleckého posudku předloženého žadatelem: 

 - administrativní  550,00 Kč/m2 celkem 1.012.550,00 Kč 
 - obvyklá  cca 837,00 Kč/m2 celkem 1.540.000,00 Kč 
 Cena obvyklá je odvozena od cen nezastavěných pozemků v okolí zjištěných 

porovnávací metodou, upravených o snižující vlivy, tj. vlastník pozemku je 
limitován stavbou cizího vlastníka na pozemku, která omezuje jeho 
podnikatelské záměry, při případném prodeji je vlastník stavby prakticky 
jediným možným kupujícím, vlastník pozemku se musí dohodnout 
s vlastníkem stavby na nájmu – v případě sporu řeší soud (srovnatelné 
pozemky - Nádražní ul. – Klatex á 1.228,99 Kč/m2, Voříškova ul. – Mach          
á 996,00 Kč/m2, Voříškova ul. – cesta Garni á 357,41 Kč/m2, ul. Sv. Čecha – 
STAFIN á 1.298,33 Kč/m2 – ceny upraveny o snižující vlivy). 

 Cena dle znaleckého posudku zpracovaného městem: 
 - administrativní  cca 798,00 Kč/m2 celkem 1.468.710,00 Kč 
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 - obvyklá  1.600,00 Kč/m2 celkem 2.945.600,00 Kč 
 Cena obvyklá byla stanovena porovnávací metodou s přihlédnutím 

k nabízeným a realizovaným prodejům obdobných pozemků v Klatovech, 
s přihlédnutím k situování, velikosti, funkčnímu využití a možné intenzity 
zastavění se závěrem, že cena pozemku pod stavbou cizího vlastníka by měla 
být nižší než cena volného pozemku o cca 10 – 20 % (srovnatelné pozemky: 
Nádražní ulice – u čp. 894 - 895/III – Havlíček Josef á 817,20 Kč/m2, 
Voříškova ulice – Machovi á 1.620,00 Kč/m2, ul. Sv. Čecha – STAFIN KT            
á 1.450,00 Kč/m2 bez DPH). 

 Jedná se o pozemek zastavěný objektem bývalé telefonní ústředny čp. 800/III 
u okružní křižovatky u Lidlu. 
ZM 23.04.2019 zamítlo prodej obecních pozemků (pod stavbou a pozemku 
sousedního) vlastníku stavby, které společnost užívá v souladu s nájemní 
smlouvou.  
RM 21.05.2019 rozhodla o zvýšení nájmů za pozemky pro komerční využití na 
100,00 Kč/m2/rok, což společnost nehodlá akceptovat a žádá o prodej 
pozemku pouze pod stavbou za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a 
stavby. O další pronájem ani o prodej sousedního obecního pozemku nemá 
společnost zájem. 

 Právnička města – jedná se o sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, kdy 
oba vlastníci mají vzájemné předkupní právo (§ 3056 OZ). 

 Architektka města – v případě rekonstrukce či demolice objektu bude nutno 
respektovat zpracovanou územní studii č. 6 – Sever, která řeší zachování 
stavby ve stávajícím rozsahu. 

 Rada města doporučila ZM schválit prodej zastavěného pozemku žadateli.  
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo prodej obecní stp.č. 300 o výměře 1 841 m2 
v k.ú. Klatovy za cenu obvyklou 1.600,00 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem 
2.945.600,00 Kč bez DPH, vlastníku objektu čp. 800/III – společnosti Arcona 
Capital Central European Properties, a.s., Politických vězňů 912/10, Praha 1. 

 
 Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
2) Prodej části pozemku (Ječná ulice) 
 k.ú. Klatovy – část pp.č. 3387/3, žadatel: , . .  

, , výměra cca 80 m2. 
 Znalecký posudek nebyl zadán, cena obvyklá obdobných pozemků v jiných 

lokalitách činí 1.120,00 Kč/m2 (Spojovací ulice, Školní ulice), tj. celkem cca 
89.600,00 Kč. 

 Žadatel je vlastníkem zahrady a chaty v Ječné ulici, obecní pozemek o šíři 5 
až 6 m požaduje z důvodu možné výstavby rodinného domu, neboť současná 
výměra celkem 268 m2 nesplňuje parametry pro stavbu RD.  

 Pozemek je součástí budoucí obytné zástavby, v současné době je řešeno 
území v rámci změny ÚP č. 2, následně bude zpracovaná ÚS č. 12 -  odhad 
rok 2021, zpracovatel ÚS bude respektovat nové hranice pozemků v místě. 

 ZM 26.03.2013  zamítlo stejnou žádost o prodej.  
 Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku. 
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části obecní pp.č. 3387/3 o výměře cca 
80 m2 v k.ú. Klatovy panu , . . , , 
za cenu obvyklou 1.120,00 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem cca 89.600,00 Kč bez 
DPH. 

 
 P. Rehák – je o tohle požádáno ve změně územního plánu č. 2? O ten 

pozemek, který chce žadatel koupit? Tady píšete, že je to řešeno v rámci 
změny. Na majetkové komisi jsme řekli, že toto neschvalujeme a budeme          
o tom jednat až potom, bylo to dohodnuto i s paní architektkou, jak to bude 
zapracováno v územním plánu. Požádal žadatel o nějakou změnu, nebo 
požádal nás a my se rozhodneme? 

 
 Pan starosta – zabývali jsme se tím dvakrát, zajímaly nás vazby na okolí.  
 
 Ing. Pleskotová – na změnu územního plánu tento požadavek nemá žádný 

vliv, není v rámci změny č. 2 toto řešeno. Změna územního plánu č. 2 řeší 
zařazení celé žlutě vyznačené lokality do zastavitelného území z etapy 2 do 
etapy 1 – Horažďovické předměstí. Tímto se dostane celá lokalita do 
zastavitelného území okamžitě. Jakmile toto proběhne, investor (KSK a 
město) bude muset zpracovat územní studii, která je tady uvedena. Územní 
studie už bude respektovat nové hranice tohoto pozemku.  

 
 Ing. Baroch – mám dotaz k ceně. Na Horažďovickém předměstí mají pozemky 

jinou cenu, tento pozemek bude mít cenu cca 2 000 Kč/m2 – až to bude 
součástí parcel.  

 
 Ing. Pleskotová – ano, až se stane součástí – po změně územního plánu. 

V současné době má cenu takovou, jaká je tady uvedena. 
 
 Hlasování: pro se vyslovilo 15 členů ZM, proti byli 3 členové a 7 členů se 

zdrželo hlasování – usnesení bylo schváleno. 
 
 
3) Prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní o 18 měsíců 
 k.ú. Klatovy – pp.č. 2601/1, 2601/2 – části o celkové výměře cca 46 500 m2 

v průmyslové zóně Chaloupky Klatovy, žadatel: Accolade CZ XXII, s.r.o., člen 
koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupená jednatelem 
Milanem Kratinou 

 Město Klatovy uzavřelo na základě rozhodnutí ZM z 08.11.2016 s investorem 
Accolade CZ XXII, s.r.o., člen koncernu, 22.11.2016 smlouvu o budoucí 
smlouvě kupní (dále jen „SoBK“) na prodej za 320,00 Kč/m2 bez DPH, celkem 
za cca 14.880.000,00 Kč bez DPH pro výstavbu jeho nové provozovny - 
Projektu Průmyslový park Chaloupky (dále jen „Projekt“), s termínem uzavření 
vlastní kupní smlouvy do 22.11.2018 při splnění podmínky získání územního 
rozhodnutí na stavbu výrobní haly. 
K SoBK byl uzavřen 20.12.2018 na základě rozhodnutí ZM z 11.12.2018 
dodatek č. 1, kterým byla prodloužena lhůta pro podání výzvy k uzavření kupní 
smlouvy z 24 na  30 měsíců. 
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K SoBK byl uzavřen 26.04.2019 na základě rozhodnutí ZM z 23.04.2019 
dodatek č. 2, kterým byla prodloužena lhůta pro podání výzvy k uzavření kupní 
smlouvy z 30 na 36 měsíců – do 22.11.2019. 

 
Ve smlouvě byly sjednány tyto platební podmínky pro úhradu kupní ceny: 
 záloha nebyla stanovena, 
 budoucí kupující uhradí celou kupní cenu bez zbytečného odkladu po 

podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad do katastru, 
Ve smlouvě byly sjednány tyto základní podmínky pro budoucí prodej: 
 do dvou let od podpisu SoBK zašle budoucí kupující budoucímu 

prodávajícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy za podmínek že: bylo 
vydáno stavebním úřadem územní rozhodnutí a nabylo právní moci 
(dosud nevydáno), 

 SoBK zaniká, pokud budoucí kupující nezašle budoucímu prodávajícímu 
výzvu k uzavření kupní smlouvy.   

 
Žadatel v rámci projektových příprav Projektu musel zajistit provedení 
biologického průzkumu ptačí oblasti, která se na části výše uvedených 
pozemků nachází (od 03/2017 do 01/2018). Z průzkumu vzešla opatření, která 
žadatel zakomponoval do Projektu. Opatření schválila na svém zasedání rada 
města 02.05.2018. Tím došlo k výraznému prodloužení přípravné fáze 
výstavby.  
K dnešnímu dni má žadatel pouze požádáno o územní řízení (od 11.07.2018) 
a územní řízení bylo opakovaně přerušeno/prodlouženo do 31.12.2020 
s výzvou na doložení souhlasu vlastníků pozemků k umístění stavebního 
záměru a vedení přípojky elektrické energie (VN).  

 
Dle stávající uzavřené SoBK je v čl. 3, odst. 3.3, písm. (b) uvedeno: 
„V případě, kdy v průběhu řízení nebo v průběhu územního plánování Projektu 
a povolovacího procesu Projektu dojde k průtahům řízení či k prodloužení 
řízení v důsledku požadavků dotčených orgánů nebo veřejnoprávních orgánů, 
bude budoucí kupující o tomto informovat budoucího prodávajícího a 
v každém takovém jednotlivém případě se lhůta SoBK automaticky prodlužuje 
o 6 měsíců, maximálně však o 12 měsíců celkem – max. na celkové 3 roky.  
Tyto důvody k prodloužení smlouvy byly již městem akceptovány a promítnuty 
do dodatku č. 1 a dodatku č. 2.   

 
Žadatel 18.11.2019 písemně požádal o další prodloužení lhůty pro podání 
výzvy k uzavření kupní smlouvy o 18 měsíců z důvodu vleklých jednání              
o připojení budoucí stavby na VN elektrickou soustavu. Žadatel již prověřil 
osm možných variant, kde buď nezískal souhlas vlastníků pozemků, nebo 
z hlediska vzdálenosti nebo technického provedení se jevila varianta jako 
neekonomická (řešeno se Statkem Sobětice, SERTO, Tesař, Šífová, Popelík). 
Krizová varianta s náhradou zdroje elektřiny formou dieselagregátu nebyla 
schválena OŽP. Žadatel se nyní vrací na počátek provedených jednání a 
snaží se opětovně jednat se Solar Klatovy s.r.o. Prioritním záměrem žadatele 
je Projekt realizovat. Dodatek č. 3 na prodloužení platnosti smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní je přílohou zprávy.  

 Rada města nedoporučila ZM schválit prodloužení platnosti SoBK. 
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodloužení platnosti smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní na prodej pozemku v průmyslové zóně Chaloupky v Klatovech, 
uzavřené 22.11.2016 mezi městem Klatovy a  společností Accolade CZ XXII, 
s.r.o., člen koncernu, prodloužené dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2                      
o 12 měsíců, o dalších 18 měsíců, tj. do 22.05.2021. 
Úkon bude zajištěn dodatkem č. 3 k uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě 
kupní. 

 
 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 24 členů a 1 člen se 

zdržel hlasování – usnesení nebylo schváleno. 
 
 
4) Prodej pozemků (Luby) 
 k.ú. Luby – část pp.č. 37/10, žadatel: , , , výměra 

celkem cca 70 m2.  
Znalecký posudek nebyl zadán, cena dle neplatné cenové mapy:                  
600,00 Kč/m2 - celkem cca 42.000,00 Kč. 

 Vlastník sousední nemovitosti  požádal o prodej části obecního 
pozemku (veřejné prostranství v sídlišti Za Tatranem) o šíři 2 metry podél jeho 
nemovitostí z důvodu přístupu ke stodole (opravy, údržba) a možnosti úprav 
výškových nesrovnalostí terénu. 

 Rada města nedoporučila ZM prodej schválit – jedná se o ucelený obecní 
pozemek; údržbu sousedního objektu (stodoly a garáže) lze řešit se 
souhlasem města z obecního pozemku. 

 Osadní výbor k prodeji pozemku neměl námitek, za předpokladu souhlasu 
obyvatel sousedních nemovitostí. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části obecního pozemku pp.č. 37/10 
v k.ú. Luby o výměře cca 70 m2 za kupní cenu smluvní 600,00 Kč/m2 bez 
DPH, tj. celkem cca 42.000,00 Kč bez DPH, , , 
Klatovy. 

 
 Hlasování: pro se nevyslovil žádný člen ZM, proti bylo 19 členů a 6 členů se 

zdrželo hlasování – usnesení nebylo schváleno. 
 
 
3. NAVÝŠENÍ VKLADU MĚSTA VE SPOLEČNOSTI LESY MĚSTA KLATOV, 
s.r.o. 
 
Obchodní společnost Lesy města Klatov, s.r.o., vznikla v roce 2004 jako nástupce 
příspěvkové organizace Městské lesy Klatovy. Základní kapitál společnosti je tvořen 
vkladem jediného společníka (města Klatovy) a činí od roku 2005 celkem  
1.105.000 Kč. Lesy města Klatov hospodaří na základě nájemní smlouvy celkově 
na 1 167 ha lesních pozemků, z toho výměra lesních porostů činí 1 150 ha, zbytek 
výměry jsou lesní komunikace, lesní skládky apod.   
Lesní pozemky jsou již od roku 2015 dotčeny rozsáhlou kůrovcovou kalamitou, 
dlouhodobě se tak zvyšuje podíl těžby dřeva z důvodu kůrovce a z důvodu sucha, 
konkrétně v roce 2019 byl objem vytěženého kůrovcového dřeva 6 081 m3, což je 
téměř o polovinu více než objem vytěžený v r. 2018. Cena dřeva se přitom propadá 
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každý měsíc, i tak však nelze umístit veškerý objem vytěženého dřeva na trh, jeho 
část zůstává neprodejná na skládkách v lese. Ve výhledu na rok 2020 je předpoklad 
opět vyššího objemu kůrovcové těžby, stále se zvyšujícího převisu nabídky dřeva 
nad jeho poptávkou a dalšího snižování prodejních cen.     
Vývoj průměrného zpeněžení dřevní hmoty v roce 2019:    
I. čtvrtletí 1049 Kč/m3  
II. čtvrtletí  974 Kč/m3  
III. čtvrtletí 796 Kč/m3  
IV. čtvrtletí 696 Kč/m3  
Za celý rok 2019 je tak průměrné zpeněžení 850 Kč/m3. 
 
V důsledku uvedené situace hospodařila společnost k 31.10.2019 se ztrátou ve výši 
1.929 tis. Kč,   bez započítání rezervy na pěstební činnost ve výši 403 tis. Kč. 
Společnost čerpala půjčku od  města Klatovy ve výši 1.200 tis. Kč (tato půjčka byla 
v prosinci 2019 zcela splacena). Na bankovních účtech společnosti jsou finanční 
prostředky ve výši 1.201 tis. Kč, pohledávky jsou ve výši 1.671 tis. Kč a závazky 
společnosti vůči dodavatelům činí 947 tis. Kč. Závazky společnosti vůči 
zaměstnancům a institucím činí 306 tis. Kč. Pro rok 2020 se předpokládá ztráta 
hospodaření ve výši 6.500 tis. Kč (bez započtení případné dotace).              
 
Z výše popsaných důvodů rada města doporučuje zastupitelstvu města zvýšit 
základní kapitál společnosti prostřednictvím zvýšení vkladu jediného společníka – 
města Klatovy – o 2 mil. Kč na celkovou výši 3.105.000 Kč. 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení základního kapitálu společnosti Lesy města 
Klatov, s.r.o., IČ: 26380129, Točník 47, 339 01 Klatovy, dalším peněžitým vkladem 
jediného společníka – města Klatovy – ve výši  2.000.000Kč na celkovou výši 
3.105.000 Kč.    
 
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2020, DOTACE PRO SK KLATOVY 1898, z.s. 

 

1) Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 10.12.2019 schválilo rozpočet města pro 
rok 2020. Jeho výsledkem je provozní přebytek ve výši 131.533 tis. Kč. 
Se započtením zůstatku finančních prostředků města ke konci roku 2019 ve výši 
321.292 tis. Kč (z toho rozpočtová rezerva roku 2019 činí 199.408 tis. Kč) se pro 
rok 2020 jedná o rozpočtovou rezervu v celkové výši 452.825 tis. Kč, která může 
být použita na financování jednotlivých akcí města v roce 2020. Návrh jejího použití 
obsahuje rozpočtové opatření č. 1/2020, jehož nedílnou součástí jsou převody 
nevyčerpaného rozpočtu 2019 do roku 2020 v celkové výši 110.389 tis. Kč.  
Vliv rozpočtového opatření č. 1/2020 na rozpočet města pro rok 2020 je pak 
následující:  
Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2019 321.292 tis. Kč 
(z toho rozpočtová rezerva 2019 199.408 tis. Kč) 
Rozpočtový přebytek 2020 131.533 tis. Kč 
Rozpočtová rezerva 2020 celkem 452.825 tis. Kč 
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Čerpání v rámci RO č. 1/2020          - 295.674 tis. Kč 
Zůstatek rozpočtové rezervy 2020 157.150 tis. Kč 
 
Finanční komise rady města a finanční výbor zastupitelstva města projednaly návrh 
rozpočtového opatření č. 1/2020 na svém společném jednání dne 20.01.2020. 
Rada města následně na svém zasedání dne 21.01.2020 a všechny orgány jej 
doporučují zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Čís. Text 
Příjmy Výdaje 

tis. Kč tis. Kč 

  

Zůstatek finančních prostředků města k 31.12.2019 321 292   

(z toho rozpočtová rezerva roku 2019) 199 408   

Schválená rozpočtová rezerva pro rok 2020 131 533   

  Rozpočtová rezerva 2020 452 825   

1 
Navýšení dotace na výkon regionální funkce pro Městskou knihovnu 
Klatovy (schválený rozpočet pro rok 2020 ve výši 730 tis. Kč), zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů kap. 14 - Řízené organizace města, MěK 

50 50 

2 

Navýšení vkladu města Klatovy do společnosti Pošumavská odpadová, 
s.r.o. na celkovou částku 1.100 tis. Kč v souladu s usnesením ZM ze dne 
10.12.2019, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady 

  50 

3 
Navýšení vkladu města Klatovy do společnosti Lesy města Klatov, s.r.o., 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 14 - 
Řízené organizace města, Lesy města Klatov 

  2 000 

4 

Navýšení platů strážníků Městské policie Klatovy v důsledku novely 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a 
správě, s účinností od 01.01.2020, čerpání rozpočtové rezervy města a 
její převod do výdajů kap. 2 - Městská policie Klatovy 

  400 

4 
Související odvody sociálního a zdravotního pojištění u navýšených platů 
strážníků Městské policie Klatovy, čerpání rozpočtové rezervy města a 
její převod do výdajů kap. 2 - Městská policie Klatovy 

  136 

5 
Příspěvek Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 1 - 
Odbor vnitřních věcí MěÚ 

297 297 

5 
Dofinancování mzdových výdajů veřejně prospěšných pracovníků     
z rozpočtu města, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů kap. 1 - Odbor vnitřních věcí MěÚ 

  40 

6 

Spolufinancování projektu „Modernizace fotbalového stadionu SK Klatovy 
1898 na pozemkových parcelách č. 3792/4 a 2775/28 v k.ú. Klatovy"     
z programu MŠMT Podpora materiálně technické základny sportu 
žadateli SK Klatovy 1898, z.s. z rozpočtu města pro rok 2020 (v souladu 
s usnesením ZM ze dne 11.09.2018), čerpání rozpočtové rezervy města 
a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  7 200 

7 
Zařazení akce „Obnova Křížové cesty v Klatovech" do rozpočtu města 
pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  3 200 

8 

Zařazení akce „Oprava schodiště před kostelem Neposkvrněného početí 
Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2020, 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města 

  1 300 

9 
Zařazení akce „Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 
393/III, Klatovy" do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 30 mil. Kč, 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 

  4 947 
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rozvoje města MěÚ 

9 

Podíl hospodářské činnosti města pro rok 2020 na financování akce 
„Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III, 
Klatovy", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města 
MěÚ 

14 000 14 000 

9 
Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci 
„Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III", 
zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

11 053 11 053 

10 
Zařazení akce „Parkourové hřiště Klatovy" do rozpočtu města pro rok 
2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - 
Odbor rozvoje města MěÚ 

  3 200 

11 

Zařazení akce „Snížení energetické náročnosti budovy divadla     
v Klatovech" do rozpočtu města pro rok 2020 v celkové částce   
13.200 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  2 206 

11 
Podíl hospodářské činnosti města pro rok 2020 na financování akce 
„Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech", zvýšení 
rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

4 000 4 000 

11 
Dotace z Operačního programu životní prostředí na akci „Snížení 
energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech", zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

6 994 6 994 

12 

Zařazení akce „Plavecký bazén Klatovy - oprava vstupní haly, šaten a 
hygienických zařízení - II. a III. etapa" do rozpočtu města pro rok 2020, 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města 

  29 000 

13 

Zařazení akce „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy -  
2. etapa" do rozpočtu města pro rok 2020 v celkové výši 11,5 mil. Kč, 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  6 178 

13 
Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci „Regenerace 
panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 2. etapa", zvýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

5 322 5 322 

14 
Zařazení akce „Zateplení kulturního domu Klatovy - I. etapa" do rozpočtu 
města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  18 500 

15 
Zařazení akce „Husovy sady - Vodojem - zatraktivnění" do rozpočtu 
města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do 
výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  7 200 

16 
Zařazení akce „Poldr nad řadovkami v Lubech" do rozpočtu města pro 
rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 
5 - Odbor životního prostředí MěÚ 

  3 200 

17 
Zařazení akce „Modernizace kina Šumava v Klatovech - výměna 
sedaček" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy 
města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  300 

18 
Zařazení akce „Hřiště Čínov" do rozpočtu města pro rok 2020, čerpání 
rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje 
města MěÚ 

  800 

19 
Zařazení akce „Revitalizace Divadelní ulice Klatovy" do rozpočtu města 
pro rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů 
kap. 3 - Odbor rozvoje města MěÚ 

  7 800 



11 

 

20 

Rozpočtování schválené rezervy Vodohospodářského fondu pro rok 2020 
na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu města pro rok 2020 nebyly 
tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) 
v celkové výši 29.946 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Vodohospodářský fond 

  29 946 

21 

Rozpočtování schválené rezervy Fondu tepelného hospodářství pro rok 
2020 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 nebyly tyto 
výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města)          
v celkové výši 4.132 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy, Fond tepelného hospodářství 

  4 132 

22 

Rozpočtování schválené rezervy Fondu dešťové kanalizace pro rok 2020 
na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 nebyly tyto 
výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města)          
v celkové výši 550 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod 
do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond dešťové kanalizace 

  550 

23 

Rozpočtování schválené rezervy Fondu vodovod a kanalizace Točník pro 
rok 2020 na stranu výdajů (ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 nebyly 
tyto výdaje rozpočtovány, a staly se součástí rozpočtové rezervy města) 
v celkové výši 4.000 tis. Kč, čerpání rozpočtové rezervy města a její 
převod do výdajů kap. 13 - Peněžní fondy města, Fond Vodovod a 
kanalizace Točník 

  4 000 

24 
Zařazení akce „Rekonstrukce Pražské ul. Klatovy" do rozpočtu města pro 
rok 2020, čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 
6 - Hospodářský odbor MěÚ 

  16 000 

25 

Zařazení akce „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy -  
7. etapa" do rozpočtu města pro rok 2020 v celkové výši 33 mil. Kč, 
čerpání rozpočtové rezervy města a její převod do výdajů kap. 3 - Odbor 
rozvoje města MěÚ 

  33 000 

  
Využití rozpočtové rezervy na převody nevyčerpaného rozpočtu z roku 
2019 

  110 389 

  Celkem 41 716 337 390 

  Čerpání rozpočtové rezervy města 295 674   

  ZŮSTATEK ROZPOČTOVÉ REZERVY MĚSTA 2020 157 150   

 
 
2) Dotace pro SK Klatovy 1898, z.s.   
Zastupitelstvo města dne 11.09.2018 schválilo spolufinancování projektu „Fotbalové 
hřiště – změna povrchu z programu MŠMT – Podpora materiálně technické základy 
sportu“ žadateli SK Klatovy 1898, z.s. do maximální výše 7.000.000 Kč vč. DPH 
z rozpočtu města. V rámci schvalovacího procesu byla klubu na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT ze dne 25.10.2019 poskytnuta na 
financování této stavební akce investiční dotace ve výši 12.926.187 Kč.  
Původní náklady na výstavbu představovaly částku 19.607.650 Kč. V rámci faktické 
realizace projektu se však musí nad rámec původního projektu vybudovat souvislé 
ochranné oplocení do výšky 8 metrů, a to nejen za bránami, ale i v rohu hřiště 
v zájmu ochrany objektů města. Tímto se musí vybudovat o cca 40 metrů delší 
oplocení. Dále je nutné provést oproti původně kalkulovaným nákladům přeložky 
inženýrských sítí a jiné technické řešení stožárů osvětlení. S těmito změnami jsou 
spojeny proti původnímu projektu vícenáklady v rozsahu 840.000 Kč.  
 
Město Klatovy je proto žádáno o schválení spolufinancování dotačního projektu 
„Modernizace fotbalového stadionu SK Klatovy 1898 na pozemkových parcelách           
č. 3792/4 a č. 2775/28 v k.ú. Klatovy“ v částce 7.200.000 Kč.  
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Návrh na usnesení 
1) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.  
2) Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
poskytnutí dotace SK Klatovy 1898, z.s. na dofinancování stavební akce 
„Modernizace fotbalového stadionu SK Klatovy 1898 na pozemkových parcelách 
č. 3792/4 a č. 2775/28 v k.ú. Klatovy“ ve výši 7.200.000 Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.  

 
Bc. Strolený – finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 1/2020 na svém 
jednání dne 20.01.2020 a doporučil ZM ke schválení. 
 
Ing. Zavřel – dotace pro SK Klatovy – projekt ve mně vzbuzuje několik nejasností. 
Proč se v předložené zprávě píše, že původní náklady představovaly částku 
19.607.650 Kč, dle výsledku podlimitního zadávacího řízení ho dne 01.08.2019 
vyhrály Lesní stavby za konečnou částku 18.748.000 Kč s DPH. Tak chybí někde 
plus minus milion. 
 
Pan starosta – SK Klatovy se podařilo získat dotaci téměř 13 mil. Kč od MŠMT, aby 
se vyšlo vstříc okolí, dojde tam k zabezpečení, aby míče nelétaly všude možně, 
protáhne se síť, kolem hřiště bude chodníček, aby se z kopaček nezanášel umělý 
povrch blátem, vymění se stožáry za kloubové – to jsou vícenáklady.  
 
Ing. Zavřel – to odůvodňuje navýšení v částce 840 tis. Kč. Mně jde o to, kde jsme 
naskočili na těch 19,6 mil. Kč, když původní zakázka byla o milion nižší? 
 
Pan starosta – my jsme nikde nenaskočili, protože nejsme investorem, investorem 
je SK Klatovy, my jsme podílníkem. My přidáváme 200 tis. Kč. 
 
Ing. Zavřel – ale i jako spoluinvestor bychom se měli zajímat, jestli tam neutíkají 
nějaké peníze. 
 
Pan starosta – my jsme se zajímali, pokud chcete podrobněji, sjednám vám 
schůzku s prezidentem klatovského oddílu Mgr. Sojkou, on vám to rád a podrobně 
vysvětlí. 
 
Ing. Zavřel – na předminulém zastupitelstvu jsme schvalovali spolufinancování 
minihřiště pro TJ Start Luby, které jsme spolufinancovali ve výši 23,5 %, kdy 
samotný žadatel si zaplatil ze svého 6,5 % - asi 390 tis. Kč. Když se kouknu na 
tento projekt, tak naše spoluúčast je ve výši 35,2 %, kdežto samotný žadatel se 
účastní pouze 1,5 % (320 tis. Kč). Zdá se mi, že tu jsou nefér podmínky, k oběma 
klubům bychom měli přistupovat objektivně. Jsem pro, aby se tento projekt 
financoval ve výši, jakou schválilo zastupitelstvo 11.09.2018. 
 
Pan starosta – jsou to tročku nesouměřitelné záležitosti, hřiště regulérních rozměrů 
pro soutěže, hřiště tréninkového charakteru v Lubech. Zastupitelé, kteří tu sedí delší 
dobu, ví, pod jakým tlakem byli od místních fotbalistů. Říkal jsem, že pokud klub 
není schopen sehnat dotaci a nepodílí se na nejrůznějších sportovních možnostech 
získat tuto dotaci, město Klatovy by nemělo stavět hřiště s umělým povrchem za 18 
nebo za 20 milionů čistě ze svého rozpočtu. Když se tato šance loni objevila, 
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souhlasili jsme se spolufinancováním zhruba 7 mil. Kč. Dotace se podařila získat 
místnímu SK Klatovy. Apeluji na to, abychom 200 tis. Kč k tomu přidali.  
 
Ing. Chroust – měli bychom být také vázáni předchozím slovem, které jsme dali. 
 
Ing. Zavřel – byl jsem pro uhradit částku 7 milionů Kč, nikoliv 7,2 mil. Kč. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 23 členů ZM, proti byl 1 člen a 1 člen se zdržel 
hlasování – usnesení bylo schváleno. 
 
 
5.  PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚP KLATOVY 
 

Zastupitelstvu města je předložen návrh zadání změny č. 2 ÚP Klatovy, zpracovaný 
na základě schválení pořízení ZM. O pořízení změny č. 2 ÚP Klatovy rozhodlo 
zastupitelstvo města dne 23.09.2019 usnesením č.6/bod V. Důvodem k tomuto 
rozhodnutí byly žádosti občanů na začlenění požadovaných pozemků do 
zastavitelného území obce a změnu funkčního využití již vymezených ploch včetně 
požadavků města.  
Odbor výstavby a územního plánování tento návrh zadání změny č. 2 ÚP Klatovy 
vystavil k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, v této lhůtě mohl každý uplatnit 
své připomínky.  V průběhu vystavení a projednání nebyla ze strany občanů, 
fyzických a právnických osob ve městě podnikajících, jakož i ze strany vlastníků 
pozemků a staveb, uplatněna žádná připomínka k uvedenému návrhu zadání. Ze 
strany dotčených orgánů byly uplatněny požadavky a připomínky k návrhu zadání, 
týkající se všeobecných požadavků na obsah zadání - viz příloha „Návrh zadání 
změny č. 2 ÚP Klatovy – podklad pro schválení ZM“. Krajský úřad Plzeňského kraje 
- odbor životního prostředí, nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů návrhu 
zadání změny č. 2 ÚP Klatovy z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i 
zákona o posuzování vlivů. 
Veškeré podmínky, požadavky a doporučení uplatněné ve stanoviscích dotčených 
orgánů budou prověřeny a v návrhu respektovány.    
 
Příloha: návrh zadání změny č. 2 ÚP Klatovy 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města:  
a) schválilo návrh zadání změny č. 2 ÚP Klatovy, 
b) uložilo odboru výstavby a územního plánování zajistit zpracování návrhu změny. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
 
6. ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

Zastupitelstvo města schválilo 17.12.2019 výši měsíční odměny neuvolněným 
členům zastupitelstva s účinností od 01.01.2020.  
Vláda pro své zasedání 09.12.2019 avizovala navýšení odměn pro zastupitele           
o 7,5 %, z tohoto navýšení vycházela i zpráva předložená na ZM 10.12.2019. V den 
konání ZM nebyly k dispozici jiné údaje, než předložené (web vlády ČR). Teprve 
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Nařízení vlády uveřejněné 17.12. ve Sbírce zákonů stanovilo navýšení 10 %. 
S ohledem na mechanismus schvalování odměn pro zastupitele (v případě 
stanovení absolutních částek je účinnost případného navýšení odměn až po 
schválení ZM) navrhujeme schválit maximální tabulkovou odměnu, která bude platit 
po celé volební období a bude tak automaticky valorizována bez nutnosti jejího 
schvalování zastupitelstvem. 
 
Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, lze mu 
poskytovat souhrnnou odměnu, avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané 
funkce, a to za: 

 člena rady, 
 předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu, 
 člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu. 

Jiné funkce (starosta, místostarosta, řadový člen zastupitelstva) do souhrnu nelze 
zahrnout. Nelze tedy sčítat odměny za výkon funkce „řadového“ člena 
zastupitelstva s jakoukoli další funkcí (všechny částky odměn v příloze nařízení 
vlády už s tím počítají). Stejně tak nelze sčítat odměnu za výkon funkce starosty či 
místostarosty s jakoukoli jinou funkcí. 
 
Návrh vychází z mechanismu výpočtu odměn, který byl uplatněn v roce 2014 
(usnesení zastupitelstva města 09.12.2014) a kde byly schváleny v případě 
souběhu funkcí částky 300 Kč (pro člena komise) a 600 Kč (pro předsedu komise). 
 
Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro r. 2020 

Funkce Výše odměny 2020 

Člen ZM 
Maximální částka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
(2.569 Kč) 

Člen ZM + předseda výboru nebo komise 
Maximální částka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
(5.137 Kč) 

Člen ZM + člen komise 
Maximální částka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
(4.281 Kč) 

Člen ZM + člen výboru 
Maximální částka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
(4.281 Kč) 

Člen ZM + člen výboru + člen komise 
Maximální částka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. + 
300 Kč (4.581 Kč) 

Člen RM 
Maximální částka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
(10.274 Kč) 

Člen RM + předseda komise 
Maximální částka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. + 
600 Kč (10.874 Kč) 

Člen RM + člen komise 
Maximální částka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. + 
300 Kč (10.574 Kč) 

Člen RM + předseda komise + člen komise 
 Maximální částka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. + 
600 Kč + 300 Kč (11.174 Kč) 

 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
města podle uvedeného návrhu s účinností od 01.02.2020. V případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstva města bude odměna poskytována 
ode dne složení slibu. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude 
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.   
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Hlasování: pro se vyslovilo 22 členů ZM, 3 členové se zdrželi hlasování – 
usnesení bylo schváleno. 
 
 
7. NÁVRH VYHLÁŠKY č. 1/2020, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM KLATOVY PRO ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021 
 
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
předkládá OŠKCR návrh vyhlášky o spádových obvodech pro umístění žáků do          
1. tříd ZŠ v Klatovech pro školní rok 2020/21. 
Rada města se na svém zasedání 21.01.2020 seznámila s návrhem vyhlášky           
č. 1/2020 a tuto doporučuje ZM schválit. 
 
Příloha: návrh vyhlášky č. 1/2020 
 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2020/2021. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM – usnesení bylo schváleno. 
 
Pan starosta – zápisy do 1. tříd ZŠ proběhnou letos o Zeleném čtvrtku, je to                   
9. dubna. 
 
 
8.  ZPRÁVY  VEDENÍ  MĚSTA 
 
Žádost Fondu ohrožených dětí o finanční příspěvek na Klokánek v Janovicích 
nad Úhlavou 
 
Fond ohrožených dětí žádá zastupitelstvo města o pomoc při záchraně Klokánku 
Janovice nad Úhlavou ve výši 200 tisíc Kč.  
 
Žádost viz příloha. 
 
Pan starosta – v loňském roce nebylo FOD doplaceno cca 5,5 mil. Kč. Pokud FOD 
do 29.02.2020 nesplní své závazky vůči finančnímu úřadu apod., aby se zachránil, 
bude nucen prodat jediné zařízení, které fyzicky vlastní, což je budova v Janovicích. 
Toto zařízení je jediné v Plzeňském kraji. Zároveň probíhá jednání s Plzeňským 
krajem. Oni musí do konce února nasbírat 5,5 mil. Kč. Ve vedení jsme se dohodli, 
že vás požádám s podmínkou, která je ta nejpodstatnější, abychom jim pomohli  
200 tis. Kč, ale s jednou podmínkou: nebude to na provoz FOD v rámci republiky, 
byly by to peníze, které by se staly součástí těch 5,5 mil., pokud to nebude schopné 
vyřešit MPSV tak, aby budova nemusela být prodána a Klokánek mohl dál na území 
kraje fungovat. V případě, že by k tomu nedošlo a Klokánek by nepokračoval, tak ty 
peníze by nebyly uvolněny a zůstaly by městu Klatovy. 
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Ing. Chroust – mám jen technickou poznámku: když hlasujeme „ano“, znamená to, 
že hlasujeme pro úpravu rozpočtového opatření o dalších 200 tis. Kč. Souhlasím 
s tím, jak to tady pan starosta přednesl. Jenom abychom měli jasno, že po 
hlasování doplníme tuto částku do rozpočtového opatření. 
 
P. Rehák – částka, která vyplynula z jednání, to chtěla paní ředitelka a pomůže jim 
to nějak dlouhodobě? Nebo to bude na nějakou dobu? 
 
Pan starosta – tato částka nepomůže dlouhodobě, rada města v minulých letech 
pravidelně schvalovala nějakou pomoc na provoz ve výši 40 až 50 tis. Kč i s tím, že 
tam byly klatovské děti. Přijde mi nesmyslné, abychom jako město kupovali 
nemovitost uprostřed janovických kasáren za 11,5 mil. Kč. Řekl jsem, že požádám 
zastupitele o vstřícné gesto, aby někdo začal skládat tu mozaiku a bylo to 
popíchnutí i pro Plzeňský kraj, který by to mělo také zajímat, jednal jsem minulý 
týden s panem hejtmanem, přislíbil, že se k tomu nebudou točit zády. Prioritně koho 
to musí zajímat a mělo by zajímat je MPSV, je vrchol, že v prosinci nebylo vypsáno 
druhé grantové schéma a nemohli ty děti dopočítat aspoň za srpen, září, říjen, 
listopad, v tu chvíli by ten Fond přežil. Ptal jsem se na podmínky, za jakých tam tety 
pracují, pracují za zaručenou mzdu 18 800 Kč. Je to mozaika okamžité pomoci. Od 
příštího roku by měl být vyplácen příspěvek 30 tis. Kč na dítě a měsíc, tím by měl 
být problém s financováním vyřešen. 
 
P. Rehák – ta částka se mi zdá nízká, navrhoval bych minimálně o 100 tis. víc. 
 
Pan starosta – nemám s tím problém, vycházím z toho, že zařízení není naše 
městské, předpokládám, že se k tomu přidají i další obce v okolí, byli jsme asi první, 
kteří říkají, pojďme popíchnout to okolí. Paní předsedkyni jsem navrhl částku          
200 tis. Kč, je vaším právem, říci víc, míň.  
 
MUDr. Janek – kolega Rehák mi to vzal z pusy, mám ten samý názor. 
 
Pan starosta – moc prosím, abychom tam dbali podmínky: že případě, že se 
nepodaří sehnat 5 mil. Kč, tak peníze z našeho účtu neodejdou, nevidím důvod, 
abychom řešili problémy Fondu v Kroměříži nebo na Ostravsku, týká se to skutečně 
záchrany tohoto zařízení.  
 
Pan starosta – dávám hlasovat o protinávrhu – poskytnout FOD příspěvek ve výši 
300 tis. Kč. 
 
Hlasování – protinávrh – 300 tisíc Kč: pro se vyslovilo 25 členů ZM – poskytnutí 
příspěvku FOD na Klokánek Janovice nad Úhlavou bylo schváleno. 
 
Pan starosta seznámil zastupitele s dopisem paní Čermákové ohledně zákazu 
používání pyrotechniky ve městě kromě zahájení nového roku na náměstí.  
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9.  DISKUSE 
 
Ing. Baroch – měl bych připomínku k rozpočtovému opatření – jestli by bylo možné 
v tabulce přidat ještě jednu kolonku, protože člověk neznalý těchto jednání tam vidí 
obrovské sumy a myslí si, že ty sumy si někdo vycucal z prstu. V kolonce by mohlo 
být např. „na základě soutěže“, „na základě rozpočtu projektanta“ atd., aby se 
ozřejmilo, kde se ty velké sumy investičních akcí vzaly. 
 
Ing. Chroust – dám vám k dispozici širší prezentaci, která byla na finanční komisi, 
tam jsme to probírali podrobně. 
 
Ing. Baroch – mně je to jasné, já to chápu, ale spousta lidí se dostane k této 
tabulce, neznají to a chodí se ptát, jak se k částkám došlo. 
 
Mgr. Šklebený – máme přehled, v jaké procentuální výši máme přihlášeny 
poplatníky do systému? Dotaz od mého souseda, který přihlásil do systému sebe a 
manželku a zapomněl na děti, které už jsou jinde, ale mají tady trvalé bydliště – dá 
se to nějak sdružit, nebo se musí udělat nový? 
 
Ing. Chroust – myslím, že stačí napsat e-mail na adresu, která tam je. Minulý týden 
jsem kontroloval – je vybráno přes 3 mil. Kč, jsme někde pod 10 tisíc lidí, celkový 
rozsah je něco přes 20 tisíc.  
 
RNDr. Haviar, Ph.D. – rád bych poděkoval za prezentaci hlasovacích zařízení, 
protože to bylo na náš popud a asi se tím nemusíme zabývat na zastupitelstvu jako 
takovém, ale přišlo by mi dobré, pro toho koho to zajímá, jestli by mohla proběhnout 
nějaká demonstrace v pracovním režimu a tam bychom variantu vybrali. 
 
Ing. Zavřel – chtěl bych se zeptat, proč některé městské organizace či společnosti 
nedodržují zákon o účetnictví a rejstříkový zákon a nezveřejňují své finanční výkazy 
ve sbírce listin Obchodního rejstříku? Požádal bych o kontrolu tohoto a zjednání 
nápravy. 
 
 
10.  USNESENÍ  A  ZÁVĚR 
S návrhem na usnesení tak, jak jej zpracovala návrhová komise, seznámil přítomné 
člen návrhové komise Bc. Strolený. 
 
Hlasování: pro se vyslovilo 25 členů ZM - usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva 
města Klatov bylo schváleno. 
 
Pan starosta – další jednání zastupitelstva se uskuteční v dubnu. 
 
 
Písemné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Ve 20:30 hodin starosta města Mgr. Rudolf Salvetr ukončil 9. zasedání 
Zastupitelstva města Klatov.  
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Ze zasedání zastupitelstva města byl pořízen zvukový záznam. 
 
 
Zapsala: Burešová 

 
 
 
 Starosta města: 
 
 
 
 
 Ověřovatelé: 
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Úkoly z diskuse ZM 
1) Ing. Baroch –v tabulce rozpočtové opatření přidat ještě jednu kolonku, kde by 

mohlo být např. „na základě soutěže“, „na základě rozpočtu projektanta“ atd., aby 
se ozřejmilo, kde se ty velké sumy investičních akcí vzaly. 

 
2) RNDr. Haviar, Ph.D. – hlasovací zařízení – uskutečnit poradu a vybrat variantu 

hlasovacího zařízení. 
 
3) Ing. Zavřel – zkontrolovat, zda mají organizace a společnosti města zveřejněny 

své finanční výkazy ve sbírce listin Obchodního rejstříku, popř. zjednat nápravu. 
 
 
 
 
 
 
 


